INNKALLING TIL ÅRSMØTE I PRISGRUNN, IVARSAND OG
LØNNUNGEN VELFORENING
Tid: Lørdag 17. september 2016, kl. 12:00 – 14:00
Sted: Lasses Kafé, Stathelle.
Til behandling foreligger:
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Sak 2. Valg av møteleder, referent samt to medlemmer som skal underskrive
årsmøtereferatet
Sak 3. Styrets beretning for siste år
Sak 4. Revidert regnskap
Sak 5. Kontingent
Sak 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og
valgkomité
Sak 7. Planer for kommende år

Vel møtt!

Asker, 22. august 2016
Thomas Eie
Styreleder

PS. Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på hjemmesidene våre (www.pilvel.no) så snart de er
klare

ÅRSBERETNING FRA STYRET I PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN
VELFORENING FOR 2015/2016
Styrets sammensetning
Velforeningens styre har det siste året hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Thomas Eie
Nestleder: Trygve Nilsson
Kasserer: Ellen Berit Strand
Sekretær: Øyunn Fosmark Aarhus
Styremedlem: Geir Sønstebø
Styremedlem: Bjørg Høie
Vararepresentanter: Astrid von Hafenbrädel og Andreas Dietze.
Revisor: Eli Karin Østenfor
Knut Mollestad og Per Skifjeld har utgjort valgkomitéen.
Styremøter
Styret har siste år hatt 3 ordinære styremøter og et «mail-møte». I tillegg har det vært hyppig
kontakt mellom styremedlemmene i løpet av året. Også i sommer ble det arrangert en
hyggekveld på et av styremedlemmenes hytter for styrets medlemmer samt andre tillitsvalgte
med følge.
VA-utbyggingen
VA-prosjektet håndteres av PSVA. Velforeningens styre følger imidlertid fortsatt VA-saken
nøye for å kunne ivareta Vel-medlemmenes interesser. For tiden er ingen av PIL Vel’s
tillitsvalgte styremedlemmer i PSVA.
Ryddighet i strandsonen
Styret har også i år engasjert seg for å holde strandsonen ryddig. Vi arrangerte en
strandryddedag søndag 24. april i samarbeid med Skjærgårdstjenesten som vårt bidrag til den
internasjonale Strandryddedagen. Med de som hadde "tjuvstartet" i påsken var det ca. 20
personer involvert i aksjonen, over dobbelt så mange som året før. Det ble ryddet fra Leirvad,
strendene ved Speidersletta, Prisgrunnstranda, Fjøsbukta, Daumannsbukta og områdene
utover. Ryddingen ble avsluttet med pølser på Prisgrunnstranda. Store mengder søppel ble
fjernet fra strendene våre, noe som ga synlige resultater i området vårt. I tillegg hadde vi
inspirert Stangodden Vel til å rydde sitt område og plastforskningsinstitusjonen Norner til å
rydde Rakkestadstranda. Skjærgårdstjenesten uttrykte stor tilfredshet med vårt engasjement.
Bomåpninger
Velforeningen har anledning til bomåpning ved Ivarsand én gang om våren og én gang om
høsten. I år fant det sted i pinsen (13. – 17. mai) og det er bomåpning i årsmøtehelgen (fra og
med fredag 16. og til og med søndag 18. september). Heller ikke i år var bommen ved
Elvikveien ned til P-plassen ved Speidersletta åpen.
Dugnad
Det ble i år ikke arrangert noen egen dugnad utover ryddingen av strendene.
Medlemmene kan melde inn forslag til dugnadsoppgaver til Thomas Eie
(thomaseie@yahoo.com).

Speidersletta
Takk går også i år til vår ”banemester” Snefrid Pedersen som stadig gjør en uvurderlig jobb
for å holde banen på Speidersletta velfrisert og fin. Ansvaret for drift og vedlikehold av
brønnen med pumpe ved Speidersletta er det Andreas Bjørnson (Bovim-hytta på Prisgrunn)
som har. Han tok også ut prøve av vannet og fikk det analysert med fine bakteriologiske
verdier.
PIL Cup
Den tradisjonsrike, om enn svært så uhøytidelige, regattaen PIL Cup gikk av stabelen under
flotte forhold lørdag 30. juli 2016 under ledelse av Trygve Nilsson.
Det var tilsammen 9 påmeldte båter, hvorav 2 i juniorklassen og 7 i seniorklassen.
Av ulike grunner fullførte dessverre ingen båter i juniorklassen denne gangen. Men vi satser
på at de kommer sterkt tilbake neste år!
Det ble utvist mye god seiling, med tette oppgjør og høy underholdningsverdi! Etter
finregning med LYS-tall og korrigerte tider, var det til slutt Laila Ulve og Andreas Dietze i
sin Yngling som trakk det lengste strået og stakk av med seieren, i år som i fjor.
PIL fotballturnering
PIL fotballturnering gikk av stabelen lørdag 23. juli i strålende vær. 6 påmeldte lag, derav ett
fra våre gode naboer i øst, Stangodden Vel, og over 70 frammøtte skapte stor stemning.
Dommer Ole Rostad geleidet spillerne med stødig hånd gjennom alle kampene. Alle lag ga alt
de eide, og til slutt stod "Old Boys" og "2. år på rad" igjen som finalister. Begge lag skåret
mange mål, og til slutt måtte det straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner. Da var det
"2. år på rad" som til slutt trakk det lengste strået og kunne innkassere hovedpremien.
Det er andre gang styret i PIL Vel med Øyunn Fosmark Aarhus som hovedansvarlig
arrangerer fotballturnering, men det blir garantert ikke den siste!
Kajakkgruppa
I samarbeid med Tim Kronborg er det hengt opp et kart over området der forslag til fine
kajakkturer er tegnet inn, men for øvrig har det vært lite organisert aktivitet i gruppa.
Samarbeid med Stangodden Vel
Pil Vel har tatt initiativet til økt kontakt med våre naboer i øst. Det resulterte i at de også
organiserte strandrydding på sitt område, fire personer fra Stangodden Vel som deltok på
fotballturneringen og to båter fra Stangodden som stilte til start under PIL Cup.
Medlemsmasse
PIL Velforening har inneværende år 80 medlemmer. Pr. 23. august mangler vi fortsatt
innbetaling fra 4 hytteeiere til tross for purringer. Det er totalt 107 hytter i området samt 3
under oppføring.
Økonomi
Foreningens økonomi er god. Overskudd siste regnskapsår ble kr 2840,12. Fjorårets resultat
var kr. 6245,93. Medlemskontingenten er kr 200,-.
For styret i PIL Velforening
Thomas Eie, Styreleder

PIL – Prisgrunn Ivarsand Lønningen Vel
Valgkomiteen v/ Knut A. Mollestad og Per Skifjeld

22. august 2016
Til PILs årsmøte 17. september 2016
Vedtektene mht valg av tillitspersoner
Styret skal bestå av 6 styremedlemmer, samt to varamedlemmer.
Årsmøtet skal velge styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år – halvparten hvert annet år for
å oppnå kontinuitet. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge styreleder for et år av gangen.
Styret skal selv velge nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene.
Årsmøtet skal dessuten velge revisor og valgkomite. Vedtektene sier intet om funksjonstid for
disse, ei heller antall medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteen legger til grunn at de skal velges
for et år.
PIL har idag følgende tillitspersoner:

Thomas Eie, styreleder
Trygve Nilsson, styremedlem
Ellen Berit Strand, styremedlem
Bjørg Høie, styremedlem
Geir Sønstebø , styremedlem
Øyunn Fosmark Aarhus, styremedlem
Andreas Dietze, varamedlem til styret
Astrid von Hafenbrädl, varamedlem til styret
Eli Østenfor, revisor
Per Skifjeld, valgkomitemedlem
Knut A. Mollestad, valgkomitemedlem

Prisgrunn
Prisgrunn
Prisgrunn
Ausa
Halvorsodden
Speidersletta
Spedersletta
Ivarsand
Prisgrunn
Speidersletta
Prisgrunn

Funksjonstid:
På valg i 2016
Til 2017
På valg i 2016
Til 2017
På valg i 2016
Til 2017
Til 2017
På valg i 2016
På valg i 2016
På valg i 2016
På valg i 2016

Valgkomiteens innstilling
Thomas Eie gjenvelges som styremedlem for to nye år – til 2018, og gjenvelges som styreleder
for et år – til 2017.
Ellen Berit Strand gjenvelges som styremedlem for to nye år – til 2018.
Harald Svein Halvorsen velges som nytt styremedlem for to år – til 2018.
Astrid von Hafenbrädl gjenvelges som varamedlem til styret for to nye år – til 2018.
Eli Østenfor gjenvelges som revisor for et år – til 2017.
Per Skifjeld og Knut A. Mollestad gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for et år – til
2017.
Trygve Nilsson og Bjørg Høie (styremedlemmer) har et års gjenværende funksjonstid i styret
– til 2016.
Valgkomiteen har vært i kontakt med alle tillitsmenn som er på valg, samt foreslåtte,
nye kandidater til verv. Alle som er spurt har sagt seg villige til å motta valg som
foreslått nedenfor.

Hvis innstillingen følges, får PIL følgende tillitspersoner fra årsmøtet i 2016:

Thomas Eie, styreleder
Trygve Nilsson, styremedlem
Ellen Berit Strand, styremedlem
Bjørg Høie, styremedlem
Øyunn Fosmark Aarhus, styremedlem
Harald Svein Halvorsen, styremedlem
Andreas Dietze, varamedlem til styret
Astrid von Hafenbrädl, varamedlem til styret
Eli Østenfor, revisor
Per Skifjeld, valgkomitemedlem
Knut A. Mollestad, valgkomitemedlem

Funksjonstid:
Prisgrunn
Til 2018, styreleder til 2017
Prisgrunn
Til 2017
Prisgrunn
Til 2018
Ausa
Til 2017
Speidersletta Til 2017
Halvorsodden Til 2018
Spedersletta Til 2017
Ivarsand
Til 2018
Prisgrunn
Til 2017
Speidersletta Til 2017
Prisgrunn
Til 2017

Valgkomiteen for PIL
Knut A. Mollestad (sign)

Per Skifjeld (sign)

